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Mátyás Zoltán

Egyiptomi látkép
Kietlen utcák mentén haladok a hajnali imára hívás bűvkörében, Kairó szívétől 
távol. Lépteimet apró porfelhők kísérik, miközben gondolataim és fizikai lé-
nyem hosszú évek múltán végre újra egyszerre van jelen. Eggyé válok a szűk 
sikátorokban rekedt szétszakadt életekkel, osztozom magányukban, minden-
napi harcukban, az idelátogató utazókat körüllengő távoli világok lidérceivel. 
Magam is az vagyok, egy a lidércek közül. Szürkén, magányosan járom Kairót 
napok óta. Sokakkal találkozom, befogadnak magukhoz, tudtukon kívül segítő 
karjukat nyújtva felém. Éppúgy osztozom örömükben, mint bánatukban, minek 
köszönhetően kezdem levetkőzni fátyolszerű poshadt lelkemet. Ezen a kietlen 
hajnalon utam egy rég nem látott ismerősömhöz, Hassanhoz vezet. Évekkel 
ezelőtt, mikor először jártam Egyiptom földjén, ő volt az, ki tévútra tért testvé-
reivel szembeszegülve segítette haza utam, megmentve az életem. Akkor egy 
addig soha meg nem élt tapasztalat kerített hatalmába, az önzetlen segítség. 
Szemében tisztán ragyogott a megértés, a hit, hogy egyszer jó emberré válok. 
Addigi életemtől megszabadulva újra vágytam régi dolgokra, melyek az élet 
új oldalát kínálják. Egyiptom a gyógyír minden elszenvedett hónapért, évért. 
Hassan tudja, hogy csak úgy segíthet, ha tisztes távolból ugyan, de magamra 
hagy démonjaimmal. Európában hagytam mindent és mindenkit, kik egykoron 
számítottak, felkészülve valami egészen újnak a befogadására. Hassan segít-
ségemre lesz mindenben, amire szükségem van az elkövetkezendő időkben. 
Igaz barát, egyike azoknak, akik túlélték a háborút. Felmálházott lovakkal vár, 
miközben a körülötte visongó apró gyermekeket figyeli, akik éhes macskákat 
kergetve szaladnak, messze az omladozó házak között. Messziről felismer, és 
az előtte gumikerékkel tépelődő gyerekek közé rivall. Azok meg sem moccanva 
szaggatják tovább az új világ követét. Meglapogatjuk egymást, majd a lovak 
felé sétálva örömét fejezi ki a növekvő forgalma miatt. A közelben lévő pira-
misok ezreket vonzanak, jut munka mindenki számára. Fiai elég nagyok már, 
így ők gondoskodnak mindenről, míg mi távol leszünk. Széles vigyorral biztosít 
róla, hogy már igazi ragadozó mind. Odabent két fiatalember köt üzletet széles 
mosollyal arcukon, a  padlón heverő kecskék társaságában. Forró teát szür-
csölnek, zsákjaikat rábízván a koszos kis mancsokra. Még szürkület van, mikor 
lovainkra ülve a sivatag felé vesszük az irányt. Utunkat szárnyrebbentve arrébb 
ugró tyúkok szegélyezik, kopogó patáink szennyvíztől szagló kopott kanálisban 
áznak. Kairó hajnala, amint éledezik egy újabb napra. Magunk mögött hagyjuk 
a mindig nyüzsgő főváros ezernyi lakóját, tülkölő taxisait, kalandra éhes láto-
gatóit. Odabent már egy új világ épül, ahol egyre kevesebb hely jut mindenki 
számára. Az új világ árnyai magabiztosan ölelik, gyűrűzik körbe évezredek 
hagyatékát, egy letűnt kor szellemét. Lézerfények és gyorséttermi műanyag 
szedik újabb áldozatukat, vállrángatva mindenre, ami megmaradt. Örvényben 
élnek, ami egyre erősebb, egyre önállóbb. Végül nem marad majd semmi, csak 
a tengeren túl elterülő nyugati világ bohóccá fajzott mása. Éles fújtatás töri 
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meg a csendet, amint lovainkat az elénk terülő sziklás sikátor mellé tereljük. 
A temető falait már régen elhordták a környéken lakók. Lovaink tompa puffa-
násokkal kísért léptei terelik ránk a homályban megbúvó fáradt tekinteteket. 
A kripták falait bezúzták, tartalmuk egykoron volt holtak helyett hús-vér embe-
rekre cserélődött. Kirekesztettekére, akik számára nem jutott hely a növekvő 
jövőben. Szeméthalmokat sodor arrébb a reggeli szél, melyek után szikkadt 
karok nyújtóznak üveges tekintettel, míg a falból csordogáló vízcseppekkel 
apró madarak oltják szomjukat. Némán nézek egy engem követő szempárba, 
majd tekintetem a tőle nem messze elterülő kőhalomra téved. Felszíne sötét, 
pulzáló, élettel teli. Bogarak milliói tolakodnak rajta az elhullott állat száraz 
tetemén. Amint elhagyjuk a temető falait, hideg fuvallat férkőzik ingujjaim alá, 
köszöntve engem egykoron élt dicső egyiptomiak szellemvilágában…
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